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Branný pretek

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý kolektív mladých detí, vo veku od 0 do 16 rokov.

Každé družstvo sa skladá zo 4 až 5 členov. 

Súťažiť sa bude v troch kategóriách:

 do 7 rokov
 od 8 do 12 rokov
 od 12 do 16 rokov

Trať:

Trať je umiestnená vo vhodnom, členitom a bezpečnom teréne. Trať je po celej dĺžke

označená farebnými stužkami. Na trati je 9 stanovíšť označených viditeľnou tabuľkou. Dĺžka

trate je cca 2km.

Ak si vedúci súťažného družstva resp. súťažné družstvo chce pred súťažou prejsť trasu

spolu s     organizátorom je tu tá možnosť o     7:30 hod. na mieste konania branného preteku.

Súťažné disciplíny (stanovištia):

S 1. Civilná ochrana – Rozoznávanie varovných signálov
S 2. Streľba zo vzduchovky 
S 3. Prenos zraneného
S 4. Určenie technických prostriedkov
S 5. Viazanie uzlov
S 6. Otázky z pravidiel cestnej premávky
S 7. Určovanie PHP
S 8. Hod granátom
S 9. Otázky z požiarnej ochrany

Určenie technických prostriedkov:

Každý člen družstva pridelí k danému vyobrazeniu jeden technický prostriedok

 Prúdnica
 Rozdeľovač
 Sací kôš
 Hadica C

 Kľúč na polospojky
 Zberač
 Ejektor
 Záchytné lanko

Za nesprávne určenie technických prostriedkov sa udelí jedna trestná minúta. Maximálne

8 trestných minút.
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Streľba zo vzduchovky:

Každý člen strieľa 3 rany na 3 kolíky na podstavci. Za každý nezostrelený terč dostane

družstvo jednu trestnú minútu.

Prenos zraneného cez tunel:

Súťažiaci naložia figurínu na nosidla a prenesú ju cez tunel ľubovoľným spôsobom

tunel bude vyhotovený z prírodných materiálov rozmerov cca šírka 1m výška 1m dĺžka 5m za

nesplnenie disciplíny dostane družstvo 8 trestných minút

Určovanie PHP:

Každý  člen  družstva  si  vyžrebuje  jeden  prenosný  hasiaci  prístroj  (PHP)  a určí

minimálne tri látky, ktoré sa daným PHP môžu hasiť a látku, ktorá sa daným PHP nesmie

hasiť. Za nesprávnu odpoveď sa udelí jedna trestná minúta. 

Hod granátom na cieľ:

Každý člen hádže na cieľ rozmeru 1x4 metre zo vzdialenosti 10 metrov dva granáty.

Za  každý hod mimo cieľ  sa  družstvu  pridelí  jedna  trestná  minúta.  Hádže  sa  granátom –

atrapou o hmotnosti 350 gramov. Maximálne 8 trestných minút.

Viazanie uzlov:

Každý člen si vyžrebuje jeden z piatich uvedených uzlov, ktorý následne uviaže.

 Plochá spojka
 Tesársky uzol
 Lodná slučka
 Úväz na prúdnicu
 Skracovací uzol - skracovačka

Za každý nesprávne uviazaný uzol družstvo dostane 2 trestné minúty. Maximálne 10

trestných minút.

Otázky z     požiarnej ochrany

Každý člen družstva si vyžrebuje jednu otázku z požiarnej ochrany a jednu dopravnú

značku, ku ktorej si vyberie správnu odpoveď z možností A, B, C,. Za nesprávnu odpoveď sa

udelí jedna trestná minúta. Maximálne 5 minút.
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Otázky z     pravidiel cestnej premávky:

Každý člen družstva si vyžrebuje jednu dopravnú značku, ku ktorej si vyberie správnu

definíciu  z možností  A,  B,  C.  Za  nesprávnu  odpoveď  sa  udelí  jedna  trestná  minúta.

Maximálne 5 minút. 

Rozoznávanie varovných signálov:

Táto disciplína je zameraná nielen na rozoznávanie varovných signálov CO, ale tiež na

správanie sa po ich zaznamenaní.

Disciplínu  vykonáva  družstvo  spoločne.  Na  stanovišti  si  vypočujú  nahrávku

varovného signálu „Všeobecné ohrozenie“ alebo „Ohrozenie vodou“. Prehrávanie netrvá celé

dve resp. šesť minút, ale iba pokým súťažiaci neodpovedia o aký varovný signál ide, resp.

oznámia, že odpovedať nevedia. Po rozoznaní signálu súťažiaci odpovedia o aký signál ide

a že čo by robili keby ho počuli.

Za správnu odpoveď sa považuje:

- Určenie, že ide o varovný signál:

o  Všeobecné ohrozenie – 2 min. kolísavý tón

o  Ohrozenie vodou – 6 min. stály tón

Správna reakcia na signál je nasledovná:

- Zapnúť vysielanie RTVS a sledovať správy

- Nezahlcovať telefónne spojenie – volať iba v nutných prípadoch

- Ubezpečiť sa, že v okolí (v dome) nie sú chorí, postihnutí alebo starí ľudia 

(prípadne im poskytnúť potrebnú pomoc)

- Postarať sa o deti bez dozoru

- Dodržovať zlaté pravidlo – zachovať rozvahu a pokoj

V prípade  nerozoznania  varovného  signálu  dostane  družstvo  1  trestnú  minútu,  v prípade

nesprávneho  určenia  jeho  dĺžky  dostane  družstvo  1  trestnú  minútu.  V prípade  neudania

správnej  reakcie  na  varovný  signál  dostane  družstvo  2  trestné  minúty.  Maximálny  počet

trestných minút na stanovišti civilná ochrana je 4


